
 פשוט לשחותטופס הרשמה                       
                                      

 רטי הילדים הנרשמיםפ                                         
 שם הילד 

 (משפחה)
 שם הילד 

 (פרטי)
 מין הילד תאריך לידה ת.ז

 בת / בן
 מחזור
 א'/ב'

 השתתפות עד 
13:30/16:00 

 ל רגישות לאוכ
 פרט (לא\כן)

        

        

 פרטי הרושם                                                 
 : __________________________________________הערות מיוחדות      דואר אלקטרוני

 

                   __________________________________________ 
 פרטי                                     משפחה             

  

   
 קרבה לילד

 

 
 טלפון בעבודה                    טלפון בבית                     אמא ניידטלפון            טלפון נייד אבא 

    

 כתובת הנרשם

 

 

 הצהרת הורי הנרשם                                                    
 הובאו לידינו מידע ותקנות כלליות לקייטנה והסכמנו לתוכנם.שמצהירים בזאת,  הרינו .1
 הרינו מצהירים בזאת, כי הילדים הרשומים לעיל הם ילדינו והינם תלמידי מערכת החינוך הרגילה. .2

יות גופניות ובפעיל הרינו מצהירים בזאת, כי בריאות כל ילדינו הרשומים לעיל תקינה ואינה מגבילה או מונעת את ילדינו מלעסוק .3
, וכן עיסוק בחומרי אומנות כחלק מתוכנית (לרבות שליטה בסוגרים) שוניםוהשחייה וחברתיות המתאימות לבני גילם, כולל בענפי ספורט 

 הקייטנה.

בות : הפרת פי שיקוליה, מסי-הרינו מצהירים בזאת, כי ידוע לנו שהנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפות ילדינו במחנות בכל עת. על .4
משמעת מצד הורים ו/או ילדים, הפרעות, סיבות בריאות ומגבלות רפואיות, אי דיוק ו/או החסרת פרטים, כמתבקש בסעיפים השונים. 

 ההרשמה. זמן הפסקת השתתפות הילד, בניכוי דמיחזר התשלום היחסי מבמקרה כזה יו

שיקול דעתה לאחד לקבוצה אחת, ילדים בכיתות גיל קרובות ולשבץ הרינו מצהירים בזאת, כי ידוע לנו שהנהלת הקייטנה רשאית לפי  .5
 נרשמים בקבוצה זו.

 16:00או  13:30ולקיחת ממקום הפיזור לא יאוחר מהשעה  9:00הרינו אחראים להבאת הילדים למקום הריכוז לא יאוחר מהשעה  .6
 בהרשמה ליום מלא. 

עד שבוע  בכתב הורים יכולים לבטל את הרישום לקייטנה )כחלק מהתשלום הכולל(.  לכל ילד דמי הרשמה₪  450במועד ההרשמה יגבו  .7
  עד לקבלת בקשת הביטול בכתבלפני תחילתה ולקבל החזר כספי מלא. במידה והביטול יתקיים לאחר מכן יתבצע חיוב לפי מספר הימים 

 בתוספת דמי ההרשמה.  
 רי חניכים בקייטנה. לא תהיה אפשרות לזיכויים או השלמות ימים על חיסו .8

 
                                 _________________________                                                     ______________________  

 חתימת ההורה                        תאריך                                                                               

 נספח לאישור טלפוני לתשלום בכרטיס אשראי
 

 אני החתו"מ ________________   ת.ז __________________   המחזיק בכרטיס אשראי מסוג : ___________________
 

  ספרות אחרונות בגב הכרטיס  3     _/  ______  _בתוקף עד _____                 מספר כרטיס האשראי                      
                                             שנה         חודש    

 
  מאשר בזאת חיוב חשבוני על ידכם בסכום : 

 
 (4)עד  מספר תשלומים : ______  ________________________________במילים : ___₪          בספרות : ____________ 

 
                                                 ___________________                                    __________________ 
 חתימה       תאריך                                                                                                                                                         

 

 

 052.4238659יש לוודא קבלת טופס ההרשמה בטלפון 
 טופס לא קריא לא יטופל –יש למלא את הטופס באופן קריא וברור 

 072-2448712או בפקס   cocav.yam@gmail.com:  למייליש לשלוח 
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